Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van dinsdag 26 maart 2019 om 19.00 uur
Aanwezig:
DE BOEVER Steve, voorzitter
NACHTERGAELE Joris, burgemeester
MEIRHAEGHE Filip, VAN NIEUWENHUYZE Frederik, VAN QUICKELBERGHE Isabel, DE TOLLENAERE Ann, schepenen
BAUWENS Marc, DE COKER Herman, DE MAESENEIRE Hilde, VAN BOVEN Herman, VAN QUICKELBERGHE Simon,
VAN WELDEN Marijke, LUST William, D'HONT Tom, THOMAS Steven, VUYLSTEKE Marc, raadsleden
JOURQUIN Lesley, algemeen directeur
Verontschuldigd:
BONTINCK Yves, raadslid
Afwezig:

De voorzitter opent de zitting om 19.00 uur.

OPENBARE ZITTING

1.

GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING
Het verslag van de zitting van de gemeenteraad van 26 februari 2019 wordt goedgekeurd.
Tussenkomsten
Raadslid Herman Van Boven heeft een opmerking over de schriftelijke neerslag van zijn mondelinge
vraag rond de vergroening van het landschap. Voor deze tussenkomst en het antwoord erop wordt
verwezen naar het zittingsverslag.

2.

KENNISNAME EN BEKRACHTIGING VAN DE TIJDELIJKE POLITIEREGLEMENTEN EN AFWIJKINGEN OP DE
GELUIDSNORMEN GETROFFEN DOOR HET SCHEPENCOLLEGE EN DE BURGEMEESTER
Feiten en context








CBS 12 februari 2019 Tijdelijk politiereglement betreffende een verhuis in de Omer
Wattezstraat.
CBS 26 februari 2019 Tijdelijk politiereglement betreffende wielerwedstrijd Dwars door
Vlaanderen.
CBS 5 maart 2019 afwijking op de geluidsnormen betreffende een verjaardagsfeest in feestzaal
La Salette te Louise-Marie.
Besluit burgemeester 11 februari 2019 Tijdelijk politiereglement betreffende plaatsen van een
container in Omer Wattezstraat
Besluit burgemeester 19 februari 2019 Tijdelijk politiereglement betreffende werken N457 –
wijziging.
Besluit burgemeester 19 februari 2019 Tijdelijk politiereglement betreffende werken in de
Rizoistraat.
Besluit burgemeester 26 februari 2019 Tijdelijk politiereglement betreffende begrafenis kerk te
Etikhove



Besluit burgemeester 7 maart 2019 Tijdelijk politiereglement betreffende werken in de
Tenhoutestraat.

Bevoegdheid
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 130.
Juridische grond
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
BESLUIT
Enig artikel
De gemeenteraad neemt kennis van de tijdelijke politiereglementen en afwijkingen op de
geluidsnormen getroffen door het schepencollege en bekrachtigt de besluiten van de burgemeester.
3.

AANVULLEND POLITIEREGLEMENT VOOR DE PLAATSING VAN VERKEERSDREMPELS IN
GEMEENTEWEGEN KAPERIJ-BOSGATSTRAAT
Feiten en context
Naar aanleiding van de hoge snelheden in de Kaperij-Bosgatstraat (gemeenteweg) te Maarkedal en na
grondig overleg met de buurtbewoners, politie, burgemeester en bevoegde schepen, moeten op het
grondgebied van de gemeente Maarkedal voorzorgsmaatregelen getroffen worden om de veiligheid van
het verkeer op de openbare wegen en het weren van gevaar voor de weggebruikers te verzekeren.
Er wordt voorgesteld twee verkeersdrempels aan te leggen in de Kaperij-Bosgatstraat.
Bevoegdheid
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.
Juridische grond
Artikel 119 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
16 maart 1968.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.
Tussenkomsten
Er is een tussenkomst van raadslid Herman Van Boven. Voor een weergave van deze tussenkomst en
repliek wordt verwezen naar het zittingsverslag.
BESLUIT

Artikel 1
Naar aanleiding van de hoge snelheden in de Kaperij-Bosgatstraat (gemeenteweg) te Maarkedal en na
grondig overleg met de buurtbewoners, politie, burgemeester en bevoegde schepen worden twee
verkeerdrempels geplaatst in de Kaperij-Bosgatstraat. De bestuurders moeten de verkeersdrempels
dubbel voorzichtig en met matige snelheid naderen, zodat zij erover rijden met een snelheid die niet
meer bedraagt dan 30 km per uur.
Deze maatregel wordt aangeduid met de verkeersborden A14 en F87.
De verkeerdrempels en de borden zullen geplaatst worden door de het gemeentebestuur.
Artikel 2
Dit aanvullend reglement vervangt het tijdelijk politiereglement dat werd goedgekeurd in het college
van burgemeester en schepenen van 12 maart 2019.
Artikel 3
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de
Verkeersveiligheid.
4.

BELASTINGREGLEMENT OP DE VERSPREIDING VAN RECLAMEDRUKWERK EN GELIJKGESTELDE
PRODUCETEN VOOR HET AANSLAGJAAR 2019 - AANPASSING
Feiten en context
De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen.
De belangrijkste fiscale inkomsten van de gemeente vloeien voort uit de heffing van een aanvullende
gemeentebelasting op de personenbelasting en van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende
voorheffing.
De gemeente heeft geen hoge gemeentelijke belastingdruk en de budgettaire ruimte voor de
werkingsuitgaven is al te beperkt om een aantal initiatieven te concretiseren.
Het bestuur acht dat het billijk voorkomt om de belasting op de bedeling van niet-geadresseerd
reclamedrukwerken te bestendigen.
Maandelijks wordt per Maarkedals huisgezin 3 à 4 kilogram niet-geadresseerd reclamedrukwerk
verspreid.
De huisophaling van papierafval en de organisatie voor het sorteren, afvoeren en verwerken van
papierafval zijn milieubelastend. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ indachtig, lijkt het aangewezen een
belasting te heffen op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van
gelijkgestelde producten.
De vergoeding die de gemeente ontvangt uit het sectoraal fonds ‘Milieubeleidsovereenkomst oud
papier’ dekt slechts een fractie van de kosten voor de inzameling, het afvoeren en verwerken van dit
papierafval waardoor een belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde
drukwerken en van gelijkgestelde producten te rechtvaardigen is.
De hoofdbeweegreden voor de invoering van deze belasting is echter niet de kostendekking, maar
eerder de voorkoming van afval. Daarom past het om tarieven te hanteren die in voldoende mate de
verspreiding kunnen terugdringen.
De invoering van een gedifferentieerde kohierbelasting laat de gemeente toe het principe ‘de vervuiler
betaalt’ toe te passen, waarbij prioriteit gegeven wordt aan afvalvoorkoming, slechts in tweede instantie
aan hergebruik en tenslotte aan recyclage van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen.
Het bestuur wenst een differentiëring in de tariefstructuur door te voeren met dien verstande dat de
belastingplichtigen die spontaan de vereiste aangifte verrichten een lager tarief zullen genieten dan

degene die hiertoe slechts na een schriftelijke aanmaning overgaan of zelfs helemaal in gebreke blijven,
met een ambtshalve inkohiering tot gevolg.
Aan de gemeenteraad werd in zitting van 18 december 2018 een verkeerde versie van het
belastingreglement op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde
producten voorgelegd. Daarin werd de definitie van drukwerk van politieke partijen als
reclamedrukwerk en de vrijstellingsbepaling voor drukwerk van politieke partijen niet opnieuw
opgenomen. Daarom wordt gevraagd om de huidige versie goed te keuren en het gemeenteraadsbesluit
van 18 december 2018 op te heffen.
Bevoegdheid
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41.
Juridische grond
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.
Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, gewijzigd bij Besluit van de
Vlaamse regering van 4 mei 2012 en 16 november 2012.
Het gemeenteraadbesluit van 18 december 2018 houdende ‘belastingreglement op reclamedrukwerk –
aanslagjaar 2019’.
BESLUIT
Artikel 1
§1. Er wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2019 een gemeentebelasting gevestigd op de
verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten, ongeacht of ze in
brievenbussen worden gedeponeerd of op de openbare weg worden verspreid.
§2. Onder gelijkgestelde producten worden onder meer verstaan: alle stalen en reclamedragers, door de
adverteerder aangeboden, die aanzetten tot gebruiken, verbruiken of aankopen van diensten,
producten of transacties. Deze opsomming is niet-limitatief.
Worden eveneens gelijkgesteld met reclamedrukwerken: alle stalen, flyers, folders en dragers,
aangeboden door de politieke partijen alsmede de kandidaten van die partijen bij de gemeentelijke,
provinciale, gewestelijke, federale of Europese verkiezingen, ongeacht of ze in brievenbussen worden
gedeponeerd of op de openbare weg worden verspreid.
§3. Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet beschouwd als
zijnde geadresseerd.
Artikel 2
De belasting wordt gevestigd op elk afzonderlijk te onderscheiden entiteit, ook al zijn de publicaties
gebundeld en/of verpakt.
Artikel 3
§1. De belasting is verschuldigd door de fysieke persoon of rechtspersoon die de opdracht gaf aan de
drukker om te drukken, of die de opdracht gaf om het gelijkgestelde product te produceren.
§2. Wanneer deze persoon geen aangifte heeft gedaan overeenkomstig art. 6 of niet gekend is, wordt
de belasting gevestigd lastens de persoon die op het drukwerk als verantwoordelijke uitgever wordt
vermeld.
§3. Indien ook de verantwoordelijke uitgever niet gekend is, dan is respectievelijk de fysieke of
rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het drukwerk of product wordt
verspreid en de drukker hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

Artikel 4
§ 1. Deze belasting is verschuldigd per bedeeld exemplaar.
§ 2. Drukwerken met een gewicht van 20 gram of minder worden aangerekend aan 0,005 euro per
bedeeld exemplaar. Voor drukwerken met een gewicht van meer dan 20 gram wordt per aangesneden
schijf van 20 gram een bedrag van 0,005 euro per bedeeld exemplaar aangerekend.
§ 3. De aan te rekenen bedragen worden naar boven afgerond op de eerstvolgende eurocent.
§ 4. Per verspreiding bedraagt de heffing minimum 25 euro.
Artikel 5
Van de belasting zijn vrijgesteld:
- de publiekrechtelijke rechtspersonen
- de vormings- en onderwijsinstellingen
- de verenigingen voor zover zij sociale en/of culturele doeleinden nastreven en het drukwerk met het
oog op deze doeleinden wordt verspreid
- de door het gemeentebestuur erkende adviesraden
- de Maarkedalse verenigingen
- de overlijdensberichten
Artikel 6
§ 1. De belastingplichtige is gehouden ten laatste de dag waarop de verspreiding aanvangt, hiervan
aangifte te doen bij het gemeentebestuur en alle voor de aanslag noodzakelijke gegevens te
verstrekken.
§ 2. Voor de periodieke verspreiding moet de aangifte ten laatste de dag waarop de eerste verspreiding
aanvangt, aan het gemeentebestuur worden overgemaakt.
§ 3. De aangifte bedoeld onder artikel 6, §1 dient alle inlichtingen te bevatten, nodig voor het vestigen
van de aanslag. Een daartoe bestemd formulier wordt door het gemeentebestuur ter beschikking
gesteld van de belastingplichtigen.
§ 4. Van ieder verspreid drukwerk of gelijkgesteld product dient bij de aangifte een specimen te worden
gevoegd.
Artikel 7
§ 1. Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 6 vastgestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of
onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast, onverminderd het recht van
bezwaar en beroep.
§ 2. De tarieven overeenkomstig artikel 4 worden verdubbeld en op minimum 50 euro gebracht in de
gevallen opgesomd in het eerste lid, namelijk indien er geen of een laattijdige, onvolledige, onjuiste of
onnauwkeurige aangifte overeenkomstig artikel 6 werd gedaan.
§ 3. Indien het aantal verspreide exemplaren niet binnen de in artikel 6 vastgestelde termijn wordt
medegedeeld, wordt de belasting berekend op basis van het forfaitair aantal verspreide exemplaren dat
bepaald wordt op 2.550 exemplaren.
Artikel 8
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt
door het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 9
Het gemeenteraadbesluit van 18 december 2018 houdende ‘belastingreglement op reclamedrukwerk –
aanslagjaar 2019’ wordt opgeheven.

5.

LOGO GEZOND+ VZW, CHARTER GEZONDE GEMEENTE EN AANDUIDING VAN EEN
VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER IN DE ALGEMENE VERGADERING EN VAN EEN
KANDIDAAT-BESTUURSLID IN DE DE RAAD VAN BESTUUR
Feiten en context
Logo Gezond+ vzw vraagt in een schrijven van 21 december 2019 de samenwerking te verduurzamen. Zij
wensen te vernemen of het gemeentebestuur het Charter Gezonde Gemeente in 2019 zal vernieuwen,
wie vanaf 2019 de gemeente zal vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering en of er interesse is
om zich kandidaat te stellen voor de Raad van Bestuur.
De raad voor maatschappelijk welzijn besliste in zijn zitting van 25 april 2013 het charter Gezonde
Gemeente te ondertekenen, net als bijna 90% van alle Vlaamse Gemeenten.
Logo Gezond+ is het regionaal aanspreekpunt voor het Vlaams preventieve gezondheidsbeleid en draagt
bij tot het realiseren van de Vlaamse gezondheidsbeleid en tot het realiseren van de Vlaamse
gezondheidsdoelstelling dankzij lokale samenwerking en regionaal overleg.
De bijdrage bedraagt jaarlijks 0,12 euro per inwoner. Het inwonersaantal wordt berekend op basis van
het rijksregister van de bevolkingskubus.
Voorheen stond het gemeentebestuur in voor het financieel engagement, doch de initiatieven die
kaderden binnen de samenwerkingsovereenkomst werden informeel door het OCMW genomen. Het
college van burgemeester en schepenen besliste de samenwerking met Logo Gezond+ voortaan onder
de afdeling Leven en Welzijn onder te brengen. De samenwerking werd door het college van
burgemeester en schepenen in zitting van 5 februari 2019 bestendigd en de jaarlijkse bijdrage van
0,12 euro per inwoner werd goedgekeurd.
Het charter Gezonde Gemeente wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
Er dient een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering aangeduid te worden.
Volgende kandidaturen werden ingediend:



kandidaat vertegenwoordiger: Ann De Tollenaere
kandidaat plaatsvervanger: Marijke Van Welden

Er werden geen kandidaturen ingediend voor de raad van bestuur.
Bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur, artikel 40.
BESLUIT
Artikel 1
De vernieuwing van het charter Gezonde Gemeente wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Mevrouw Ann De Tollenaere, schepen, wonende Rijsstraat 5A te 9688 Maarkedal
(ann_detollenaere@hotmail.com), wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de
algemene vergaderingen van Logo Gezond+ en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeenteraad deel
te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere
documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de
gemeente te behartigen op deze vergaderingen.
Artikel 3
Mevrouw Marijke Van Welden, raadslid, wonende Onderbossenaarstraat 3 te 9680 Maarkedal
(marijkecelinageorgina@gmail.com), wordt aangeduid als plaatsvervanger.

Artikel 4
Het gemeentebestuur zal geen kandidaat bestuurslid aanduiden voor de Raad van Bestuur.
Artikel 5
Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig gedurende de volledige duurtijd van
de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 6
Een afschrift van dit besluit zal digitaal verstuurd worden aan Logo Gezond+ vzw.
6.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR DE PERIODE 2019-2024
Feiten en context
Het is wenselijk de grote lijnen van de werking van de vakantieactiviteiten uit te tekenen onder de vorm
van een huishoudelijk reglement. Dit reglement omvat bepalingen rond:
-

Toelatingsvoorwaarden
Tarieven
Modaliteiten rond in-en uitschrijven
Spel- en sportregels
Privacy
Klachten

Het ontwerp van huishoudelijk reglement betreffende de vakantieactiviteiten 2019-2024 is als bijlage
aan dit besluit gehecht.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Bevoegdheid
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §3
Juridische grond
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Tussenkomsten
Er is een tussenkomst van raadslid Marc Bauwens. Voor een weergave van deze tussenkomst en de
repliek wordt verwezen naar het zittingsverslag.
BESLUIT
Enig artikel
Het ontwerp van huishoudelijk reglement betreffende de vakantieactiviteiten 2019-2024, zoals in bijlage
aan dit besluit gehecht, wordt goedgekeurd.
7.

STATUTEN VOOR HET NIEUW OP TE RICHTEN CULTUURNETWERK
Feiten en context
In 2019 wensen we van start te gaan met het Cultuurnetwerk. Dit Cultuurnetwerk wordt het nieuwe
gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur.
Met het oog op een efficiëntere werking vervangt het nieuwe Cultuurnetwerk niet enkel de huidige
Cultuurraad, maar wordt ook de werking van de Beheersorganen voor de Bibliotheek en
Gemeenschapscentrum het Marca hierin geïntegreerd.
Gezien beide voormalige beheersorganen in de praktijk enkel adviesgezag hebben, kan een
‘gebruikersraad’ als inspraakorgaan zowel het globale cultuurbeleid als de bibliotheekwerking en de

werking van het gemeenschapscentrum adviseren. (bron: VVSG – lerend netwerk vrijetijdsbeleid – 8
november 2018)
Het nieuw op te richten inspraakorgaan ‘Cultuurnetwerk’ kan met andere woorden deze drie
voormalige organen bundelen in één orgaan.
Met het nieuwe cultuurnetwerk willen we streven naar een meer hedendaagse invulling, met een meer
open karakter inzake inspraak en participatie, waarbij meer geïnteresseerden makkelijk kunnen
aansluiten bij die thema’s die hen interesseren, in plaats van zich te moeten engageren voor 6 jaar.
Het structuur van het Cultuurnetwerk is opgebouwd rond drie werkvormen:




‘Open Cultuurplatform’: de open vergadering waarop elke inwoner en geïnteresseerde
uitgenodigd wordt
‘Kerngroep Cultuur’: de kleine groep met vaste leden. Deze kerngroep vormt de schakel tussen
het Cultuurnetwerk en bestuur en administratie.
‘Werkgroepen Cultuur’: voor de uitwerking van specifieke thema’s of activiteiten worden
werkgroepen gevormd

De term ‘Cultuurnetwerk Maarkedal’ is de overkoepelende term voor het nieuwe adviesorgaan voor
Cultuur, bestaande uit een open ‘Cultuurplatform’, een ‘Kerngroep Cultuur’ en diverse ‘Werkgroepen
Cultuur’.
In de statuten voor het Cultuurnetwerk worden de doelstellingen, structuur en werkwijze voor het
Cultuurnetwerk vastgelegd. Het ontwerp van statuten is als bijlage aan dit besluit gehecht.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Bevoegdheid
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 13°.
Juridische grond
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 304, § 3.
Artikel 3, § 1, artikel 6 en artikel 9 van het Cultuurpact.
BESLUIT
Artikel 1
De statuten voor het Cultuurnetwerk Maarkedal die als bijlage aan dit besluit worden gehecht, worden
goedgekeurd.
Artikel 2
Het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum, het beheersorgaan van de bibliotheek en de
cultuurraad worden geïntegreerd in het nieuw overlegorgaan, het Cultuurnetwerk.
8.

AANDUIDING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER EN EEN PLAATSVERVANGER IN DE INTERLOKALE
VERENIGING BURENSPORTDIENST VLAAMSE ARDENNEN
Feiten en context
De gemeente is lid van de interlokale vereniging burensportdienst Vlaamse Ardennen.
Binnen de interlokale vereniging wordt een beheerscomité opgericht. Het beheerscomité is
samengesteld uit 1 afgevaardigde van elke gemeente, telkens de schepen van sport. Elke gemeente
moet eveneens een plaatsvervangende afgevaardigde aanstellen. Deze plaatsvervangende
afgevaardigde vervangt de schepen voor sport als die niet aanwezig kan zijn op de vergaderingen van
het beheerscomité. Deze plaatsvervangende afgevaardigde dient, volgens de statuten van de interlokale
vereniging burensportdienst Vlaamse Ardennen, een gemeenteraadslid zijn.

De gemeenteraad dient de plaatsvervanger aan te duiden.
Volgende kandidaturen werden ingediend:
-

Kandidaat vertegenwoordiger: Filip Meirhaeghe
Kandidaat plaatsvervanger: Tom D’hont

Bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41,§4
Juridische grond
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
BESLUIT
Artikel 1
De heer Filip Meirhaeghe, schepen, wonende Tenhoutestraat 19 te 9688 Maarkedal
(filipmeirhaeghe71@gmail.com) wordt aangeduid als eerste vertegenwoordiger om de gemeente te
vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van de interlokale vereniging burensportdienst
Vlaamse Ardennen.
Artikel 2
De heer Tom D’hont, raadslid, wonende Brouwerijweg 2 te 9680 Maarkedal
(dhont.dekeyser@skynet.be) wordt aangeduid als plaatsvervanger.
Artikel 3
Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig gedurende de volledige duurtijd van
de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit zal digitaal verstuurd worden aan de interlokale vereniging burensportdienst
Vlaamse Ardennen.
9.

AANDUIDEN VAN EEN VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER IN DE INTERLOKALE
VERENIGING SAMENWERKINGSVERBAND BIBLIOTHEKEN VLAAMSE ARDENNEN
Feiten en context
De gemeente is lid van de interlokale vereniging samenwerkingsverband van de bibliotheken van de
Vlaamse Ardennen.
Binnen de interlokale vereniging is een beheerscomité opgericht. Het beheerscomité is samengesteld uit
één vertegenwoordiger van elke gemeente, deze vertegenwoordiger moet een gemeenteraadslid zijn.
Elke gemeente moet eveneens een plaatsvervangende vertegenwoordiger aanstellen. De gemeenteraad
dient zowel de vertegenwoordiger als zijn plaatsvervanger aan te duiden.
Bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Juridische grond
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
BESLUIT
Artikel 1
Mevrouw Isabel Van Quickelberghe, schepen, wonende Maalzaakstraat 5A te 9680 Maarkedal
(isabel.vq@telenet.be), wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene
vergaderingen van de interlokale vereniging samenwerkingsverband van de bibliotheken van de

Vlaamse Ardennen en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeenteraad deel te nemen aan al de
beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen,
en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen op deze
vergaderingen.
Artikel 2
Mevrouw Marijke Van Welden, raadslid, wonende Onderbossenaarstraat 3 te 9680 Maarkedal
(marijkecelinageorgina@gmail.com), wordt aangeduid als plaatsvervanger.
Artikel 3
Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig gedurende de volledige duurtijd van
de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit zal digitaal verstuurd worden aan de interlokale vereniging
samenwerkingsverband van de bibliotheken van de Vlaamse Ardennen.
10.

AANDUIDEN VAN EEN VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER VOOR DE ALGEMENE
VERGADERING VAN HET SOCIAAL VERHUURKANTOOR ZUID-OOST-VLAANDEREN.
Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen.
Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 2 januari 2019 bestaat er aanleiding toe om
een nieuwe vertegenwoordiging van het gemeentebestuur aan te duiden voor de volledige legislatuur
2019-2024.
Bevoegdheid
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017.
De statuten van Gaselwest.
BESLUIT
Artikel 1
Mevrouw Ann De Tollenaere, schepen, wonende Rijststraat 5A te 9688 Maarkedal
(ann_detollenaere@hotmail.com) wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de
algemene vergaderingen van het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen en wordt gevolmachtigd
in naam van de gemeenteraad deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen,
de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is
om de belangen van de gemeente te behartigen op deze vergaderingen.
Artikel 2
Mevrouw Eveline verstraete, lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst, wonende Keizerrei 10
te 9680 Maarkedal (evelineverstraete@gmail.com) wordt aangeduid als plaatsvervanger.
Artikel 3
Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig gedurende de volledige duurtijd van
de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit zal digitaal verstuurd worden naar info@svkzovl.be

11.

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING SOCIAAL VERHUURKANTOOR ZUID OOST VLAANDEREN OP 11
MAART 2019 - GOEDKEURING AGENDA
Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen
Het SVK ZOV heeft bij schrijven van 25 februari 2019 het gemeentebestuur opgeroepen om deel te
nemen aan de zitting van de algemene vergadering op 11 maart 2019 om 19 uur.
De agenda ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Goedkeuring notulen vorige vergadering 12 november 2018
Goedkeuring Jaarrekening & Activiteitenverslag 2018 (met kwijting aan Raad van Bestuur en
commissaris)
Wijziging statuten: nieuw SVK-besluit en na bezoek Toezicht
• Artikel 19: aanpassing en toevoeging (minimum) aantal bestuurders
• ‘Plaats van vergadering’
• Wijziging ‘Coördinator’ naar ‘Algemeen directeur’
Wijzigingen leden en vertegenwoordigingen
• • Aanpassing lid in de Algemene Vergadering: ‘Kruisem’
• • Nieuwe vertegenwoordigingen
• • Samenstelling Raad van Bestuur 2019-2025
Kennisgeving Project ‘Kinneke Baba’ te Geraardsbergen
Ronde van de tafel - VariaDe documentatiestukken werden samen met de uitnodiging
meegestuurd.

Deze agenda en bijhorende stukken worden besproken.
… werd in zitting van 26 maart 2019 aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
van SVK ZOV. …werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Bevoegdheid
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.
Juridische grond
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017.
De statuten van SVK ZOV.
Gemeenteraadsbesluit van 26 maart 2019 met betrekking tot de aanduiding van de vertegenwoordiger
en plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van SVK ZOV.
BESLUIT
Artikel 1
De agenda van de algemene vergadering van 11 maart 2019 van IGS Westlede wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering worden
opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit zal digitaal verstuurd worden naar info@svkzovl.be
12.

MONDELINGE VRAGEN EN MEDEDELINGEN
Tussenkomsten

Voor een weergave van de mondelinge vragen en antwoorden erop wordt verwezen naar het
zittingsverslag.

De zitting wordt gesloten om 00.00 uur.

JOURQUIN Lesley
algemeen directeur
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